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♦ ♦ ♦    PÁKOZDI ISTVÁN

Az 1938. évi Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus liturgikus sajátosságai

BEVEZETÉS

A négynapos,  valóban világra  szóló  budapesti  Eucharisztikus  Világkong-
resszus nagyrészt azért sikerült olyan jól, mert liturgiái rendezettek, feleme-
lőek, látványosak, komolyak voltak. Mindkét nagy magyarországi rítus,  a
római és a görögkatolikus kellőképpen reprezentált volt.

Amikor  visszatekintünk a  20.  század elejének liturgiájára,  nem szabad
csodálkoznunk azon, hogy külső megjelenése, pompája, ruházata stb. mind a
II. Vatikáni Zsinat előtt gyakorolt úgynevezett „tridenti forma” szerint való-
sult meg. Igaz, hogy a harmincas években az Egyház kapilláris ereiben már
bontakozott a liturgikus mozgalom, vagy érzékelhető volt némi mozgolódás,
de kétségtelen, hogy ennek nyomai még nem jelentek meg az eucharisztikus
kongresszuson. Szunyogh Xavér bencés szerzetes például – aki a magyar li-
turgikus megújhodás neves apostola volt  – csak a kongresszust megelőző
évtizedben került  kapcsolatba Romano Guardinivel,  Odo Casellel  és Pius
Parsch-sal, a liturgikus mozgalom kimagasló külföldi egyéniségeivel.1 Min-
denesetre a kongresszuson maga is aktívan részt vett tanítással, a liturgikus
szövegek fordításával, magyarázatával, ám ezek magától értetődő módon il-
leszkedtek az akkor hivatalosan gyakorolt formákhoz.2 A kongresszus litur-
giái tehát pompájukban, nyelvezetükben, énekeikben, liturgikus öltözetük-
ben hűen tükrözték a századok  folyamán kialakult, mind a papság, mind a
nép  számára  magától  értetődő  „egyetlenként”  gyakorolt  formát.  Amikor

1 Lásd: PÁKOZDI István, Oltár és élet, in Praeconia (2011) 1/118. A liturgikus mozgalom a római
katolikus istentisztelet megújítására tett (nemzetközi) fáradozás a 19. század végétől kezdve, mi-
vel a 16. században tartott Trentói (Trienti) Zsinat óta a liturgia „megmerevedett”, a hívő nép tá-
vol került az ünnepelt misztériumtól (pl. a latin nyelv használata miatt), vö. BERGER, Rupert, Lel-
kipásztori liturgikus lexikon (Budapest, Vigilia, 2008) 294. A liturgikus mozgalomnak valóságos
lökést adtak a korábbi eucharisztikus kongresszusok, pl. a lille-i 1881-ben.

2 Misszáléfordítása csak hat év múlva jelent meg:  Magyar‒latin Misszálé az év minden napjára
(Budapest, Szent István Társulat, 1944).
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ezekre visszatekintünk, mély tisztelettel kell adóznunk az előtt a rendezett-
ség, szabálykövetés, egységes mozgás, „kötelező áhítat” előtt, amely akár a
korabeli filmfelvételeken,3 akár a fekete-fehér fényképeken látszik.4

1. A RÓMAI LITURGIÁK

A kongresszus sokféle  programban bővelkedett,  de mi  most  kimondottan
csak a liturgikus eseményekre figyelünk. Mint ismert, a  Szent vagy, Uram
énekeskönyv 280/B éneke volt az 1938-as kongresszus himnusza – „Győze-
lemről énekeljen Napkelet és Napnyugat…” –, amely erre az alkalomra ké-
szült. Szövegét Bangha Béla SJ írta, dallamát Koudela Géza szerezte.5 Ez a
himnusz újra meg újra felhangzott a kongresszus folyamán. A dicsőségesen
szárnyaló, patetikus ének azóta közismert és közkedvelt népénekünkké lett,
amelyet  úrnapján,  ünnepi alkalmakkor,  leginkább szentáldozás után szok-
tunk énekelni. A kongresszust előkészítő bizottságok között volt a Művésze-
ti bizottság, ennek keretében működött a Zenei albizottság, amelynek dolga
volt a himnusz terjesztése, betanítása az egész országban, valamint az, hogy
kiválassza a tömegénekeket és egységes énekrendről gondoskodjék.6 A legá-
tusi misére összesítette a budapesti templomok énekkarait, és ötszáz kispap-
ból kórust szervezett.7 A Művészeti bizottság tervezte a kongresszusi főol-
tárt a Hősök terén. Az volt a szándék, hogy az ezredéves emlékmű félkörös
oszlopsorának közepén emelkedjen az oltár. „Talapzatán a szentek giganti-
kus méretű aranyalakjai lebegnek, a magasban pedig Bernini csavart oszlo-
painak másai tartják a legátusi oltár baldachinját.”8 Ezzel nyilvánvalóan a

3 Lásd: https://filmhiradokonline.hu/search.php?q=eucharisztikus%20kongresszus (2020.02.12.).
4 Értékes és tanulságos a kongresszust megörökítő, piros vászonkötésű, reprezentatív emlékkönyv,

amelyet a kongresszus Előkészítő Főbizottsága az esemény után adott ki Serédi Jusztinián bíbo-
ros, hercegprímás  kézzel írott előszavával:  A XXXIV. Nemzetközi  Eucharisztikus Kongresszus
emlékkönyve (Budapest, Szent István Társulat,  1938; a továbbiakban:  Emlékkönyv). Ebben az
események és a részt vevő méltóságok fényképei albumszerűen állítják elénk a kongresszust. – A
régi, ún. trienti rítus szerint minden szentmisét a pap háttal a híveknek, az oltár felé fordulva vég-
zett. A lépcsőimádság után az oltár jobb oldalán állt egészen az evangéliumig, akkor a ministráns
átvitte a könyvet a bal oldalra. A mise olvasmányait a pap általában halkan és latinul olvasta fel,
a szentbeszéd sokszor a misét követően hangzott el a szószékről. A hívek énekükkel (népénekek-
kel) kísérték a szentmise bemutatásának folyamatát; szentáldozáskor az áldoztatórács elé térdel-
tek, és úgy fogadták Krisztus testét a nyelvükre helyezve. 

5 Emlékkönyv 31. 
6 A ’30-as években jelentős változást hozott a templomi népénekek gyakorlatában a többféle addig

használatos énekeskönyv után a Szent vagy Uram egységes népénektár megjelenése. Olyan ne-
ves költők és zenészek dolgoztak együtt benne, mint Harmat Artúr, Sík Sándor, Kodály Zoltán és
Harsányi Lajos, vö. BERGER 449.

7 Uo. 44.
8 A bizottság pályázatot írt ki, amelyet Lechner Jenő nyert meg. Létre kellett hozni egy hangszóró-

albizottságot és egy világítási albizottságot is. Lásd: Emlékkönyv 45, 55.

46



Az 1938. évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus liturgikus sajátosságai   ♦ ♦ ♦

római Szent Péter-bazilika enteriőrjét kívánták megjeleníteni. A Városligeti-
tó helyén felállított százötven gyóntatószék várta a megtérőket.9

Bár a kongresszus első napja május 26., áldozócsütörtök volt, hétfőn ér-
kezett hazánkba a pápa küldöttje, XI. Piusz legátusa, Eugenio Pacelli bíbo-
ros  államtitkár.  Magyarország  „uralkodó  fejedelemnek”  kijáró  fogadással
tisztelgett  előtte  Nagykanizsán – ahol  először megállt  a  vonata –,  azután
Székesfehérváron, majd Budapesten. A bíborosi díszbe öltözött főpapon fe-
kete, piros gombos reverenda volt, bíborosi cingulum és pileolus, pectorale
(mellkereszt), valamint a nyakában selyemszalaggal megkötött cappa (a fő-
papok hagyományos úti öltözete, a pontos neve: cappa ferraiolo).10 A legelső
liturgikus  esemény  a  legátus  egyházi  fogadása  volt  a  budai  koronázó
Mátyás-templomban, ahol a helyettes államtitkár, Giovanni Battista Montini
felolvasta a legátust kinevező pápai okmányt, Serédi Jusztinián bíboros, Ma-
gyarország prímása köszöntötte a legátust, Pacelli bíboros pedig válaszolt.11

Közvetlenül a kongresszust megelőző napon Budapesten több szentmise
is volt: a magyar prímás a Szent István-bazilikában misézett a kongresszus
összes résztvevőiért,  míg Shvoy Lajos székesfehérvári  megyéspüspök en-
gesztelő szentmiseáldozatot mutatott be a bűnösökért az Egyetemi templom-
ban. A Rózsák terén lévő görögkatolikus plébániatemplomban Papp Antal
görögkatolikus c. érsek, apostoli kormányzó tartott szent liturgiát.12 Az ün-
nepélyes kongresszusi megnyitót a Hősök terén tartották az egyházi méltó-
ságok és több mint százezer ember jelenlétében. A pápai himnusz elhangzá-
sát  követően  kispapok  kórusa  énekelte  a  Veni  Creator Szentlélek-hívó
himnuszt, majd Meszlényi Zoltán13 esztergomi segédpüspök olvasta fel a pá-
pai okmányt, melyben a szentatya kinevezte küldöttjét a kongresszusra.14 A
püspökön az akkor szokásos violaszínű mantelletta, birétum15 és mellkereszt
volt látható. Az ünnepélyes megnyitón beszélt Serédi bíboros, Hóman Bálint

9 Uo. 53.
10 Közvetlenül mellette állt prelátusi öltözetben az akkor még püspökké nem szentelt Giovanni Bat-

tista Montini helyettes államtitkár, a későbbi VI. Pál pápa (2018-ban avatták szentté), vö. Emlék-
könyv 64‒65. Érdekes leírást lehet olvasni Esty Miklósnak (1895‒1973), az akkor még gentiluo-
mónak, a prímás világi kísérőjének, később az Actio Catholica alelnökének, a Szent István Tár-
sulat delegált adminisztrátorának 1938-as naplója május 23-tól 30-ig tartó bejegyzéseiben, ame-
lyekben főként a külsőségekre (öltözetek, díszítések, vonulások, protokoll, logisztika stb.) figyel,
és azokról pontos és szakszerű leírást ad: Szent István Társulat Irattára, Esty Miklós hagyatéka,
2. doboz, Esty Miklós naplója II, 1938, ff. 157‒163.

11 Emlékkönyv 70‒71.
12 Uo. 97‒98. 
13 Meszlényi Zoltánt vértanúként 2009. október 31-én iktatták a boldogok sorába az esztergomi ba-

zilikában; ünnepe március 4-én van.
14 Vö. Emlékkönyv 104‒105.
15 A két ruhadarab: a mantelletta ujjatlan lila színű kabátforma; a birétum három- vagy négyágú ke-

mény papi sapka, a bíborosoké vörös, a püspököké lila, az áldozópapoké fekete. 
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kultuszminiszter, majd a pápai legátus. Azután a zenekar kíséretével a jelen-
lévők húsz nyelven énekelték el a kongresszus himnuszát.16

Áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének ünnepe a régi időktől az
elsőáldozás napja volt. Május 26., a kongresszus első napja erre az ünnepre
esett. A Hősök terén tartott nagymise fénypontja a százötvenezer gyermek
szentáldozása  volt.17 A  hat  egészen  egyszerű,  de  hatalmas  gyertyatartó

1. kép: AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS SZENTMISÉINEK SZÖVEGEIT TARTALMAZÓ MISSALE

16 Emlékkönyv 122.
17 Uo. 128.
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között a feszülettel díszített főoltár előtt, háttal a tömegnek Jean Verdier bí-
boros, párizsi érsek állt, hegedű alakú, fehér miseruhában, ahogy ez szokás
volt akkor. A népviseletes és különböző színes ruhákba öltözött ifjúság szín-
pompás látványt nyújtott az ünnepi szentmise alatt. Egy korabeli beszámoló
így jellemezte az eseményt: „A világ legszebb virágoskertje nyílott itt ki az
Oltáriszentség tiszteletére.18 Az énekeket mindenki dalolta,  a  latin nyelvű
szentmise egyes énekei közé magyarázó szövegeket iktattak. A felnőttekkel
együtt háromszázezren voltak a téren és a környező utcákban. Az áldoztatást
háromszáz fehér karinges pap végezte. Az előre konszekrált (átváltoztatott)
szentostyákat hatalmas úgynevezett „frigyszekrényekben” (mozgó taberná-
kulumokban) vitték a térre. Egy-egy ilyen szekrényben hatvan áldoztató ke-
hely, cibórium volt.19 A szentmise végén a Christus vincit himnusz hangzott
el.20

Liturgikus esemény volt az Eucharisztia „tündöklő diadalútja a magyar
sors folyóján”, a Dunán. A kongresszus első napjának záróakkordja volt az
Oltáriszentség hajóútja. Az erről szóló beszámolók mind legekben írnak: „A
tabernákulum szerény Lakója, aki mellett a templomfalakat észre sem véve
elrohan máskor hétköznapokon a forgalom, ezen a napon megostromolta,
megszállta és megszentelte az egymilliós világváros egész életét.”21 A díszes
úrmutatót a Szent István-bazilikából katonai díszszázad kíséretével, szerze-
tesnők sorfala között vitték ki a Duna-partra. A hidak kivilágítva, neonfé-
nyes eucharisztikus jelképekkel díszítve, a parton százezrek kísérték áhítat-
tal.  A pápai  legátus  palástban  és  vélummal22 a  vállán  emelte  magasba a
szentségtartót, majd baldachin alatt vitte a díszes menetben. A körmenetben
tizennégy bíboros haladt, mindegyikük hatméteres uszállyal.23 A kilenc ha-
jóból álló konvoj közepén haladó hajón – a Szent István gőzösön – helyez-
ték el az Oltáriszentség trónusát,  körülötte térdeltek a főpapok és a kíséret.
Körös-körül a parton fáklyákkal és mécsesekkel világítottak az emberek. Ol-
táriszentség-énekeket énekeltek, és harsonaszóra indult el a menet. A Mar-
git-szigetet megkerülve, amikor a városközpontnál haladt, a pápai legátus a
négy égtáj  felé  áldást  adott  az  Oltáriszentséggel.  Visszatérőben a  „Szent
vagy, Uram…” kezdetű éneket énekelték, azután a bazilikában oltárra helye-

18 Uo. 132.
19 Uo.
20 „Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat”, magyarul: Krisztus győz, uralkodik, kormá-

nyoz; legújabb kori dallam, igen népszerű, később a Vatikáni Rádió szignálja is ez lett.
21 Emlékkönyv 146. Ennek az eseménynek azt a nevet lehetne adni: ünnepélyes szentségi körmenet

és szentségimádás.
22 A vélum a vállról  lelógó arany  vagy fehér,  liturgikus szimbólummal  díszített  sálszerű lepel,

amellyel a pap a szentségtartót viszi, és vele ad áldást.
23 Lásd: 10. jegyzet. Uszály = cappa magna.
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zett monstrancia előtt elénekelték a  Tantum ergót, végül szentségi áldással
ért véget – éjfél tájban – az Oltáriszentség dunai diadalútja.24

A kongresszus második napja május 27-én, pénteken a katonák reggeli
közös szentmiséjével kezdődött a Hősök terén. Pierre-Marie Gerlier bíboros,
lyoni érsek celebrálta a szentmisét.25 A mise alatt száz pap gyóntatott a tér
különböző pontjain felállított alkalmi gyóntatószékekben.26 A második nap
is szentségimádással ért véget, százötvenezer férfi részvételével27 (2. kép).
„A reflektorok kialudtak, csak a gyertyák és fáklyák világítottak a résztve-
vők kezében, s az éjszaka csendjében a hangszórókon át hangzott az elmél-
kedés…”28

Az első nap hajós szentségimádásának „csúcsélménye” mellett a második
nap éjféli szentmiséje is egyedülálló volt. Éjszaka a kivilágított kongresszusi
oltárnál Isidro Gomá y Tomás toledói bíborosnak, Spanyolország prímásá-
nak éjféli  szentmiséjén százötvenezer férfi  járult  szentáldozáshoz. A régi,
trienti liturgia megengedte a kitett Oltáriszentség jelenlétében történő, úgy-
nevezett szentséges misék gyakorlatát, ilyen volt ez is. Háromszáz pap ál-
doztatott, hatszáz díszbe öltözött ministráns szolgált.29

A  kongresszus  harmadik  napján,  május  28-án,  szombaton  a  főváros
számos templomában a missziókért ajánlották fel a szentmisét.30 A búcsúzás
vasárnapján, május 29-én a pápai legátus,  Pacelli bíboros záró szentmisét
mondott félmillió hívő részvételével a Hősök terén emelt kongresszusi oltár-
nál. Színessé tette a hatalmas tömeget a helyi és idesereglett más nemzetisé-
gű hívek ünnepi népviselete. Tizennégy bíboros, számtalan püspök és pap,
hatszáz piros ruhás ministráns vett részt a szentmisén. A budapesti templomi
kórusokból  erre  az  alkalomra  összeállt  ezerkétszáz  fős  kórus  énekelt.
A  szentmisét  bemutató  legátust  az  Ecce  Sacerdos püspökköszöntő  ének
fogadta.31 A főcelebráns, a  diakónusok és az archipresbiter az esztergomi

24 Emlékkönyv 154.
25 Az érsek maga is frontharcos volt az I. világháborúban, vö. uo. 158.
26 Az egyik híres fotón látható, amint az akkori zalaegerszegi plébános, Mindszenty József is fekete

reverendában gyóntatott.
27 Emlékkönyv 176‒186. A kongresszusi úrmutató (TI monogrammal) a budapesti Szent István-ba-

zilika kincstárában látható. 
28 BENKŐ Antal,  Győzelemről  énekeljen  napkelet  és  napnyugat!,  in  Eukarisztikus  emlékkönyv

1938–1988 (szerk. Benkő Antal; Eisenstadt, Prugg Verlag, 1988) 16.
29 Emlékkönyv 186.
30 Uo. 188, valamint a görög szertartású szent liturgia eseményéről lásd: 44. jegyzet. Ebben az idő-

ben – a karácsonyi éjféli misét kivéve – csak külön római engedéllyel volt szabad éjjeli szentmi-
sét végezni. Ez bizonyára adott volt. Kérdés lehet azonban, hogy a szentségi böjtöt hogyan tartot-
ták meg, bár a szabály az volt, éjféltől a szentáldozásig nem volt szabad étkezni, így az éjféli
szentmisében nyugodtan áldozhattak.

31 Emlékkönyv 215. Ezt a latin nyelvű éneket szokták énekelni a templomba érkező főpásztorok fo-
gadásakor. 
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2. kép: FÉRFIAK ÉJSZAKAI SZENTSÉGIMÁDÁSA
(Keresztény Múzeum, Vörösvári István fotóalbuma, „XXXIV. Nemzetközi

Eucharisztikus Kongresszus Budapesten 1938. Május havában”, nr. 33.)

bazilika kincstárában őrzött Mária Terézia-ornátust viselték.32 Az oltár köze-
lében állították fel  a tiroli  katolikusok ajándékkeresztjét,  amelyet  a Szent
Imre  jubileumi  évben  kapott  a  főváros  (1930-ban).33 A záró  mise  végén
nemcsak az eucharisztikus kongresszus himnusza zengett fel, hanem rádió-
közvetítésen át XI. Piusz pápa hangja is hallható volt, majd a legátus pápai

32 Az ornátus részei: miseruha, palást, két dalmatika és infula (püspöksüveg).
33 Emlékkönyv 226. A tiroli keresztet ma a Thököly úti domonkos templomban őrzik. A fából ké-

szült hatalmas feszület a tiroli nép 1797‒1809 között vívott szabadságharcára vezethető vissza.
Sok zarándokesemény tanúja, legutóbb Szent II. János Pál pápa magyarországi látogatása alkal-
mával a Hősök terén felállított pápai oltár jobbján állt a Szent Jobb ereklye mellett.
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áldásban részesítette a jelenlévőket, és teljes búcsút hirdetett.34 A zárónap
délutánján színpompás körmenetben Pacelli bíboros vitte a baldachin alatt
az Oltáriszentséget a bazilikából a Hősök terére. A menetben szinte minden-
féle résztvevő kísérte: főpapok, miniszterek, lovagok, külföldiek, fiatalok,
gyermekek. A tömeg annak ellenére kitartott a Te Deumig, hogy felhőszaka-
dás tört ki, és nagy mennyiségű eső hullott alá.35

2. A GÖRÖGKATOLIKUS LITURGIÁK

„A keleti szertartású ünnepségek sora május 22-én kezdődött, a görögkatoli-
kus katonák és honvédek közös szentáldozásával a Rózsák terén lévő görög-
katolikus templomban.”36 Május 25-én reggel Papp Antal c. érsek, apostoli
kormányzó főpapi misét mondott az ifjúság közös áldozásával. Majd a Haj-
dúdorogi Egyházmegye szent liturgiája következett ugyancsak a Rózsák te-
rén, az erzsébetvárosi római katolikus plébániatemplomban. Ezt Bányay Je-
nő káptalani helynök celebrálta a hívek közös szentáldozásával.37 Május 27-
én, pénteken csaknem egy időben a katonák, hadirokkantak és tűzszerészek
Hősök terén mondott latin szertartású szentmiséjével a Szent István-bazili-
kában keleti rítusú szent liturgiát végeztek Aranyszájú Szent János „súlyos
és felülmúlhatatlan édességű dallamait énekelve”. A koncelebrált eucharisz-
tiát – mivel a keleti hagyomány mindig is ismerte és gyakorolta az együttmi-
sézést  –  Georgiosz  Kalavasszy athéni  püspök  vezette.  A közös  ünneplés
szándéka a keresztények újraegyesülése volt.38 A főcelebránssal együtt mi-
séztek:  Dionüsziosz  Varukhász  konstantinápolyi  püspök,  Cirill  Kurtyeff
szófiai püspök, valamint két görög, egy bolgár és egy magyar pap (Szántay-
Szémán István).39 A Központi Szemináriumban tanuló görög kispapok asz-
szisztáltak, pazar énekkar énekelt. A püspökök ünnepélyes öltöztetése elma-
radt, ők már főpapi ornátusban vonultak be. Utánuk a magyar hercegprímás,
majd  Ignace  Tappauni  szír  pátriárka  a  többi  püspökkel  együtt.  Pacelli
bíboros az oltár bal oldalán elhelyezett díszes emelvényen foglalt helyet, fe-

34 Uo. 219.
35 A záró beszédek már csak rádióközvetítés útján hangoztak el, lásd: Emlékkönyv 227.
36 Uo. 159.
37 IVANCSÓ István, Megnyitó, in Liturgikus örökségünk XII (Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Ka-

tolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszéke, 2013) 7‒8.
38 Emlékkönyv 158.
39 IVANCSÓ Bazil, Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus görögkatolikus liturgiája,

in Liturgikus örökségünk XII, 21. Ez a tanulmány igen részletesen, alaposan feldolgozza a kong-
resszuson való keleti részvételt, idézi a korabeli Görögkatolikus Szemle, Görögkatolikus Élet, ill.
Keleti Egyház idevágó írásait.
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hér epitracheliont40 és violaszínű mandiászt viselt.41 A munkácsi püspök kü-
lön erre a kongresszusi liturgiára díszes, aranyszövésű papi és diakónusi ru-
hákat készíttetett. Kalavasszy püspök a dikérionnal és a trikérionnal (két- és
háromágú gyertyatartó, Krisztus két természetét és a háromszemélyű egy Is-
tent jelképezve) osztott áldást a világ négy égtája felé, a pápai követ felé for-
dulva latinul imádkozott: „Uram, Uram, tekints és nézz le a mennyből, és lá-
togasd meg a te szőlőskertedet…” Majd a pápa, a pápai követ, a bíboros
hercegprímás és a többi egyházi méltóság éltetése következett: „Éljenek so-
ká…” A hitvallás előtt – amelyet maga a pápai követ mondott el görög nyel-
ven (Filioque nélkül)42 – a hívek is békecsókot váltottak, ami a görögkatoli-
kus liturgiában is már csak a papság körében volt szokásban (a II. Vatikáni
Zsinat utáni liturgikus változások visszahozták a nyugati liturgiába a „béke
jelének” átadását, de ott nem a hitvalláskor, hanem áldozás előtt történik).
Éles volt a különbség a konszekráció szavainak görög éneklése – ami betöl-
tötte a bazilikát – és a nyugati szokás, a csendben, suttogva mondott átvál-
toztatás  között.43 Május  28-án reggel  tartották  a  Munkácsi  Egyházmegye
ószláv  nyelvű főpapi  miséjét  az  erzsébetvárosi  római  katolikus  plébánia-
templomban Sztojka Sándor püspök vezetésével. Ugyanaznap délben görög-
katolikus szent liturgiát végeztek a Rózsák terén lévő kis templomban több
zarándokcsoport közös szentáldozásával.44

Több egyéb keleti vonatkozású szertartás és liturgikus esemény is volt a
kongresszus alatt. A görög szertartású papok a Rózsák terei templomban na-
ponta mutattak be szent liturgiát.45 A görögkatolikus nők éjjeli szentségimá-
dását ugyanitt az éppen amerikai útjáról hazatérő Dudás Miklós máriapócsi
házfőnök, későbbi püspök vezette szentbeszédet mondva.46 Más keleti rítu-

40 Keleti rítusú stóla, amely a nyugatiakénál hosszabb és szélesebb.
41 A keleti püspökök ünnepélyes köpenye, amelyet  bevonuláskor viselnek, a latin cappa magna

megfelelője, vö. IVANCSÓ B. 22.
42 „Ajkán az ősi bizánci hanghordozással felcsendülő »Pisteüó«, a Hiszekegy: mintegy Péter ajká-

ról hangzott el és hirdette azt a hitet, mely az Anyaszentegyház népeit, gyermekeit rítuskülönb-
ség nélkül összeköti. De azt is jelentette, hogy az egyes szertartások egyformán becsesek, mert
azok az egységet nem zavarják, hanem még inkább kidomborítják”: Emlékkönyv 160. Az ún. Fi-
lioque (jelentése: „és a Fiútól”) a 381-ben tartott Konstantinápolyi Zsinat betoldása a Níceai Hit-
vallásba, miszerint a Szentlélek az Atyától és a Fiútól származik. Az ortodox keleti egyházak e
nélkül vallják meg hitüket a Jn 15,26 alapján.

43 IVANCSÓ B. 23.
44 Lásd: IVANCSÓ I., Megnyitó 8. A nagyobb, római katolikus templom a kongresszus idején a ruszi-

nok temploma volt: MAROSI István, Az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus és a Munkácsi
Egyházmegye, in Liturgikus örökségünk XII, 26.

45 Talán itt érdemes megemlíteni, hogy a Hajdúdorogi Egyházmegyében Miklósy István (†1937.
okt. 29.) megyéspüspök halála után éppen széküresedés volt, ezért Bányay Jenő káptalani hely-
nök képviselte az egyházmegyét.

46 IVANCSÓ B. 23.
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sok is bemutatkoztak: Jan Naslian püspök örmény rítusban,47 Gregor Hag-
giar palesztinai görögkatolikus püspök, Akkon (Haifa) főpásztora malabár
rítusban,48 Gabriel Nabaa püspök szír rítusban,49 Klement Bakhache kairói
szír érsek kopt rítusban végzett szent liturgiát.50

Joggal állíthatjuk, hogy Kelet és Nyugat liturgikus találkozása, egymás
kiegészítése az 1938-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson megva-
lósult úgy, hogy jó húsz évvel megelőzte a II. Vatikánumot: „A keleti egy-
házak intézményeit, liturgiáját, egyházi hagyományait és keresztény életé-
nek fegyelmi rendjét nagyra becsüli a katolikus egyház […] kívánja, hogy
viruljanak, és új apostoli erővel teljesítsék a rájuk bízott feladatot […] a ke-
leti  és  a  nyugati  egyházak  gyümölcsöző  és  eleven  együttműködésének”
megfelelően.51

BEFEJEZÉS

Összegzésül feltehetjük a kérdést: vajon az 1938-as kongresszus hol áll a
liturgikus  fejlődés  vonalán?  Jelentős  szerepet  töltött  be  a  kongresszusok
történetében, vagy követte az elvárt „trendet”? – Ma már világos, hogy a
kongresszusok történetében jelentős elem volt az Eucharisztia demonstratív

47 Az örmény rítus a 3. században működött Világosító Szent Gergelyre megy vissza. Az 1439-ben
tartott Ferrara-Firenzei Zsinaton ugyan kihirdették az örmények Rómával való újraegyesítését, a
történelem során azonban továbbra is megmaradt az örmény ortodoxok és az örmény katolikusok
közti különbség. Liturgiájukban Aranyszájú Szent János és Szent Bazil hagyományait folytatják,
a szövegeket Szent Atanáznak tulajdonítva. Van lépcsőima a liturgia kezdetén, kovásztalan ke-
nyeret (ostya) használnak, és csak bort (víz nélkül). Az áldozópap is viselhet koronát, és igen
szép a dallamviláguk, egy sokat szenvedett nép szomorúsága tör át rajta, vö. IVANCSÓ István, A
keleti liturgiák (Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus
Tanszéke, 2002) 19‒31.

48 A malabár rítus az indiai „tamás-keresztények” szertartásformája. Hosszabbak a böjtjeik, szigo-
rúbb a böjti fegyelmük. A liturgia nyelve India több mint húsz hivatalos nyelvének egyike. Ana-
forája (misekánonja) a latin szentmise kánonjához hasonló. Térdet hajtanak, és a római rítus mi-
seruháját használják, rítusuk mégis hasonló a káld formához, vö. uo. 59‒66.

49 A szír katolikus rítus (nyugati szír, jakobiták) az ősi keresztény arámok utódainak tudják magu-
kat. Liturgiájuk több jeruzsálemi (ószövetségi) gyökeret őrzött meg, pl. a séder imádság-soroza-
tot. Hat olvasmányt olvasnak: három ószövetségit, egyet az Apostolok Cselekedeteiből vagy a
katolikus levelekből, egyet Szent Páltól és az evangéliumot. Fél centi vastag kovásztalan kenye-
ret (ostyát) használnak, amelybe tizenhárom kereszt van belepecsételve. Az Eucharisztia alapítá-
sának szavait mindig éneklik, fontos szerepe van a füstölőnek, vö. uo. 89‒102.

50 IVANCSÓ B. 23. A kopt rítus Egyiptomban terjedt el. Ortodox ága monofizita (Krisztusban csak
az isteni természetet ismeri el) nemzeti egyház a mohamedanizmus árnyékában. A 18. századtól
növekedik a kopt katolikusok száma. Templomaik egyszerűek, liturgiájuk keleti formájú: ostyá-
juk kovászos, négy olvasmányt  olvasnak, háromféle anaforát (misekánont) használnak, erős a
szerzetesi hatás a szertartásokban, vö. IVANCSÓ I., A keleti liturgiák 7‒18.

51 II. VATIKÁNI ZSINAT, Orientalium Ecclesiarum határozat (1964. nov. 21.) 1, 30, in A II. Vatikáni
Zsinat dokumentumai (Budapest, Szent István Társulat, 2000) 224, 236.
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3. kép: KELETI FŐPAPOK A KONGRESSZUST LEZÁRÓ KÖRMENETBEN AZ ANDRÁSSY ÚTON
(Keresztény Múzeum, Vörösvári István fotóalbuma,

„XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten
1938. Május havában”, nr. 65.)

megjelenítése a társadalom, a világ előtt. Ezt szolgálták a nagyszámú részvé-
tellel bemutatott szentmisék, de talán még inkább a látványos körmenetek.
Ebbe a sorba a budapesti kongresszus kiválóan beleilleszkedik. Ahogy záró
szavaiban Serédi Jusztinián bíboros mondta: „szívdobogtató, szemkáprázta-
tó, felejthetetlen ünnepség volt”.52 Éveknek, évtizedeknek kellett eltelniük
ahhoz, hogy a II. Vatikáni Zsinat idejétől az eucharisztikus kongresszusok
spirituális és közösségépítő jellege kidomborodjék. Ebben nagy szerepe volt
Josef Andreas Jungmann liturgikus szakértőnek,  aki a kongresszust statio
orbisnak,  a földkerekség stációjának,  stációs liturgiának nevezte:  egy-egy
ország, egy-egy nagyváros, amelyik megrendezi, szimbolikusan meghívja és
befogadja az egész katolikus világot,  hogy Krisztus Testének és Vérének

52 Emlékkönyv 230.
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szentségéből táplálkozzék, és imádja a mindörökre velünk maradó szentségi
jelenlétet.53

53 Vö.  DIÓS István – KOMLÓSI József,  Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, in Magyar Katoli-
kus Lexikon IX (Budapest, Szent István Társulat, 2004) 713; PÁKOZDI István, 75 éve volt a buda-
pesti Eucharisztikus Kongresszus, in  Praeconia (2013) 2/99. Lásd még:  BENKŐ,  Győzelemről
énekeljen…  20‒21;  GIANONE András,  Eucharisztikus világkongresszusok,  in  Praeconia (2015)
1/86‒90.
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